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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

     Sebagai acuan dilakukannya penelitian ini, digunakan beberapa 

penelitian serupa yang digunakan sebagai referensi, sebagai berikut: 

1.        Penelitian pertama yang digunakan sebagai acuan dilakukan oleh 

Alipour dengan judul “Feasibility Study of E-Insurance Services in Iranian 

Insurance Companies (Asia Insurance Co.)” pada tahun 2011. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan dijalankannya 

bisnis e-Insurance services pada perusahaan Asia Insurance.  

 Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan empat aspek sebagai 

acuan yaitu aspek hukum, aspek teknis, aspek ekonomi, aspek operasional 

dan faktor musiman. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan membagikan kuisioner kepada 27 perusahaan 

asuransi Asia Insurance Companies di Iran. Metode pengolahan data yang 

diguanakan menggunakan Integrated Statistical Test of T-Student dan 

Friedman Test. Responden menujukkan bahwa analisa dari sudut pandang 

aspek hukum, aspek teknis, aspek ekonomi, aspek operasional dan faktor 

musiman membuktikan bahwa e-Insurance layak untuk dijalankan di Asia 

Insurance.  

 Masing-masing aspek yang mempengaruhi terhadap studi kelayakan ini 

diurutkan berdasarkan skala aspek yang memegang peranan paling penting 

yaitu aspek ekonomi, aspek operasional, aspek hukum serta yang terakhir 

aspek teknis.  
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 Berdasarkan hasil penelitian studi kelayakan bisnis tersebut dan dengan 

mengacu pada teori analisis Integrated Statistical Test of T-Student dan 

Friedman Test maka dapat disimpulkan  bahwa e-Insurance layak untuk 

dijalankan di Asia Insurance. 

 

2.   Penelitian kedua yang digunakan sebagai acuan dilakukan oleh 

Swastawati (2011) dengan judul Studi Kelayakan dan Efisiensi Usaha 

Pengasapan Ikan dengan Asap Cair Limbah Pertanian. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kelayakan usaha pengasapan ikan 

dengan asap cair limbah pertanian sebagai salah satu alternatif industri 

pengasapan ikan secara tradisional yang memiliki kelemahan pada segi 

keamanan dan lingkungan. Populasi pada penilitian ini adalah masyarakat 

kota Semarang yang diwakili oleh 100 orang responden sebagai sampel. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer 

adalah menggunakan metode observasi pengujian alat dan wawancara 

langsung terhadap sampel responden dengan menggunakan kuisioner 

sebagai alat bantu pengumpul data.  

 Analisa deskritif dalam penelitian menggunakan rerata (x) dan standar 

deviasi, untuk studi kelayakan dan strategi pemasaran dilakukan analisa 

regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pengasapan dengan 

menggunakan asap cair sangat layak digunakan karena terbukti mempunyai 

keamanan, keunggulan, dan dapat diterima oleh masyarakat dan konsumen 

dengan hasil yang menguntungkan serta BEP yang dapat dicapai dalam 

waktu yang relatif singkat. 

 

3.   Penelitian ketiga yang digunakan sebagai acuan dilakukan oleh Abou-

Moghli dan Al-Abdallah (2012) dengan judul penelitian tentang Market 
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Analysis and the Feasibility of Establishing Small Business. Penelitian yang 

bertujuan untuk melihat hubungan dan dampak antara analisa pasar dan 

kelayakan pendirian usaha kecil di Yordania ini, menggunakan populasi yang 

mencakup sebanyak 492 usaha kecil yang beroperasi pada sektor jasa privat 

yang melingkupi biro pariwisata dan perjalanan, pendidikan dasar, dan pusat 

kesehatan di Amman. Dari banyaknya populasi tersebut kemudian diambil 

sampel sebanyak 163 kasus dan digunakan kuisioner yang terdiri dari 42 

pertanyaan. Empat variabel yang digunakan untuk analisa pasar adalah: 

lokasi, permintaan, harga, dan kompetitor. Data kemudian diolah dengan 

analisa regresi sederhana dan stepwise multiple analysis. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik 

antara lokasi, permintaan, harga, dan competitor dengan kelayakan pendirian 

usaha kecil. 

 

4.   Penelitian keempat yang digunakan sebagai acuan dilakukan oleh Putri 

(2013) dengan judul penilitian Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan 

Ruko Aurelia dari Aspek Keuangan pada PT. Bahtera Mitra Sejahtera di 

Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan 

investasi terhadap proyek pembangunan ruko di Samarinda oleh PT. Bahtera 

Mitra Sejahtera dengan peninjauan pada aspek keuangan. Populasi sekaligus 

sampel pada penelitian ini adalah PT. Bahtera Mitra Sejahtera. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Untuk analisa keuangan digunakan alat analisa berupa 

Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

dan Profitability Index (PI). Hasil Penilitan menunjukkan bahwa proyek 

pembangunan ruko layak dilakukan karena: 
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 Hasil perhitungan PP selama 19 bulan lebih kecil dari nilai umur 

pinjaman yang selama 24 bulan. 

 Hasil perhitungan NPV adalah positif di angka Rp. 173.420.000,- 

 Hasil perhitungan IRR sebesar 2.67% per bulan (33.12% per 

tahun) lebih besar dari suku bunga yang digunakan. 

 Perhitungan PI > 1, yaitu sebesar 23.96%. 

5.   Penelitian kelima yang digunakan sebagai acuan dilakukan oleh 

Saputra, Surjani, dan Soegiharto (2013) dengan judul Studi Kelayakan 

Pendirian Pabrik Rokok Berasa di Bojonegoro, Jawa Timur. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menilai secara strategis dan mengevaluasi 

kelayakan pendirian pabrik rokok berasa di Bojonegoro. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat, terutama perokok, di 

Bojonegoro dengan sampel sebanyak 150 responden perokok. Metode 

pengumpulan data primer pada penilitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dan membagi kuisioner, sedangkan untuk data 

sekunder dilakukan dengan mencari data literature melalui internet, sumber 

perusahaan lain, buku dan majalah. Analisa data mencakup beberapa aspek 

antara lain aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek 

keuangan.  

 Analisa aspek pasar meliputi: mengidentifikasi peluang usaha, 

menentukan potensi pasar, merancang strategi pemasaran berdasarkan STP 

dan 4P, memproyeksikan permintaan pasar, merancang kemasan produk, 

menetukan merk produk, serta melakukan tes produk (blind test).  
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 Analisa aspek teknis mencakup: analisa lokasi, menentukan kebutuhan 

peralatan dan perlengkapan, melakukan perhitungan jumlah alat dan bahan 

baku, dan membuat desain kemasan sesuai dengan minat konsumen.  

 Analisa aspek manajemen mencakup: membuat struktur organisasi, 

menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan membuat rincian job 

description dan job specification.  

 Analisa aspek keuangan mencakup: menghitung harga pokok produksi, 

menghitung Total Product Cost, menghitung Break Even Point, menghitung 

Internal Rate of Return, menghitung Minimum Attractive Rate of Return, 

menghitung Net Present Value, menhitung Payback Period, membuat analisa 

sensitivitas, membuat laporan arus kas, neraca dan laporan laba rugi, serta 

membuat analisa rasio keuangan.  

 Hasil dari analisa keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa usaha 

pendirian pabrik rokok berasa ini memiliki prospek yang baik dan layak 

dipertimbangkan untuk segera direalisasikan. 

2.2 Furniture atau Mebel 

Kata Furniture berasal dari Bahasa Perancis ‘fourniture’ pada tahun 1520-

30 Masehi. Fourniture mempunyai asal kata ‘fournir’ yang artinya furnish atau 

perabot rumah atau ruangan. Sedangkan Mebel berasal dari kata ‘movable’, 

yang artinya bisa bergerak, dimana pada zaman dahulu meja kursi dan lemari 

relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Walaupun mebel 

dan furniture punya arti yang berbeda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, 

kursi, lemari, dan seterusnya. 
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2.3 Distribusi 

2.3.1 Pengertian Distribusi 

Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran 

barang yang di buat dari produsen atau distributor besar lain agar sampai 

kepada para konsumen yang tersebar luas. Produsen sendiri memiliki 

pengertian sebagai orang yang melakukan dan membuat suatu produksi, 

sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai 

barang atau jasa yang di tawarkan oleh produsen dalamkegiatan pembuatan 

barang. 

Selain itu, distribusi juga memiliki pengertian sebagai kegiatan 

ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi suatu barang agar 

barang dan jasa yang di tawarkan akan sampai tepat kepada para konsumen 

sehingga kegunaan yang di dapat dari barang dan jasa tersebut akan semakin 

maksimal setelah di konsumsi. Maka dari itu, akan sangat terlihat tentang 

kegunaan dari distribusi baik tentang waktu (time utility) dan tempatnya (place 

utility). 

2.3.2 Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi ialah melakukan atau mengantarkan barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh produsen baik dari daerah yang dekat ataupun jauh 

sehingga dari seluruh pelosok dapat merasakan barang atau jasa yang di 

hasilkan. Berikut ada pula beberapa bagian dari fungsi distribusi. 

A. Fungsi Distribusi Pokok 

Maksudnya adalah segala tugas pokok harus dilakukan, misalkan 

dalam hal yang satu ini dengan pengangkutan atau transportasai, 

penjualan dan pembelian. 
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a. Fungsi pengangkutan atau transportasi untuk mengalurkan barang 

atau jasa karena jika tidak ada pengangkutan atau transportasi 

barang atau jasa tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen. 

b. Fungsi penjualan ialah memasarkan barang atau jasa dari produsen 

kepada konsumen. 

c. Fungsi pembelian ialah semua penjualan di lakukan oleh produsen 

sehingga konsumen dapat melakukan pembelian. 

B. Fungsi Tambahan 

Fungsi tambahan di bagi atas dua yaitu menyeleksi dan mengemas. 

Fungsi menyeleksi untuk menyeleksi kelompok barang dan ukuran yang 

akan di gunakan sedangkan fungsi mengemas adalah untuk menghindari 

adanya kerusakan atau hilang dalam penindrustrian sehingga barang harus 

di kemas dengan sangat baik. 

 

2.3.3 Tujuan Distribusi 

Apabila kegiatan distribusi berhenti penyaluran barang tidak akan 

berjalan lancar dan harga barang-barang di daerah konsumen menjadi 

meningkat. Jadi kebutuhan tidak dapat terpenuhi dan masyarakat menjadi 

resah. Demikian produsen barang-barang akan menumpuk dan tidak laku 

produsen pun akan bangkrut. Distribusi bertujuan untuk: 

a. Pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah,  

b. Menstabillkan harga barang/jasa, 

c. Menjaga kelangsungan hidup perusahasaan, 

d. Menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta 

e. Mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen 
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2.3.4 Sistem dan Cara Distribusi 

 Dalam melakukan distribusi, diperlukan sistem yang tepat. Berikut 

diuraikan macam-macam sistem distribusi serta cara pendistribusian di 

masyarakat. 

A. Sistem Distribusi 

Sistem distribusi adalah usaha yang ditempuh produsen maupun 

distributor melalui unsur-unsur yang terkait dalam penyaluran barang atau 

jasa agar sampai ke konsumen. Sistem distribusi dapat di bedakan menjadi 

3 macam, yaitu : 

i. Sistem Distribusi Langsung 

Sistem distibusi langsung yaitu menjual atau menyalurkan 

barang maupun jasa secara langsung misalnya patani sayur menjual 

sayurnya tanpa menggunakan pedagang, dokter menjual jasanya 

langsung kepada pasiennya di tempat praktek jadi produsen langsung 

berhubungan langsung dengan konsumen. 

ii. Sistem Distribusi Semi Langsung 

Pada sistem distribusi ini produsen menjual hasil produksinya 

melalui toko miliknya sendiri. 

iii. Sistem Distribusi Tak Langsung 

Sistem distribusi tak langsung, yaitu produsen menjual barang 

atau jasa hasil produksinya ke konsumen melalui lembaga atau 

pedagang perantara misalnya melalui agen, pedagang besar atau 

grosir, dan pedangang eceran. 
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B. Cara Distribusi 

 Untuk menyalurkan barang/ jasa digunakan badan perantara, yaitu: 

i. Penyaluran Barang/ Jasa Melalui Pedagang 

Barang yang dibuat produsen disalurkan melalui pedagang 

besar, lalu pedagang besar menjualnya ke pedagang kecil atau eceran 

dan pedagang kecil menjualnya ke konsumen. 

ii. Penyaluran Barang/ Jasa Melalui Koperasi 

Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya atau 

masyarakat di sekelilingnya. 

iii. Penyaluran Barang/ Jasa Melalui Toko Milik Produsen Sendiri 

Produsen yang memiliki toko, dapat memenjual hasil 

produksinya kepada konsumen melalui toko tersebut. 

iv. Penyaluran Barang/ Jasa Melalui Penjualan dari Rumah ke Rumah 

Barang hasil produsen dijual oleh produsen dengan cara 

berkeliling dari rumah kerumah. 

v. Penyaluran Barang/ Jasa di Tempat Tertentu yang Ditetapkan 

Pemerintah 

Pemerintah juga membuat tepat untuk menyalurkan barang 

atau jasa hasil produksi tertentu, misalnya pasar, dan tempat 

pelelangan ikan. 

vi. Tempat Lain yang Dipakai Untuk Menyalurkan Barang/ Jasa 

Ada faktor yang mempengaruhi produsen memilih dan 

menentukan saluran distribusi, yakni: 

a) Sifat barang dan Jasa yang diperjualkan. 

b) Daerah penjualan 
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c) Modal yang disediakan, yang berkait dengan hak dan kewajiban 

dalam perjualan barang. 

d) Alat komunikasi 

e) Biaya angkutan 

f) Keuntungan 

2.3.5 Tugas Distributor 

Tugas dari seorang distributor adalah sebagai berikut: 

A. Membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih 

besar 

B. Mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, 

dan kualitasnya 

C. Memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada 

konsumen, misalnya dengan reklame atau iklan 

 

2.4 Studi Kelayakan Bisnis 

Dalam menjalankan sebuah bisnis baru ataupun mengembangkan 

bisnis yang sudah ada, akan ada kemungkinan kegagalan dalam 

memenuhi tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari 

terjadinya kegagalan sebelum mendirikan atau mengembangkan suatu 

usaha, pelaku bisnis kerap melakukan studi tentang usaha yang akan 

mereka jalankan, studi tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama Studi 

Kelayakan Bisnis (Kasmir dan Jakfar, 2012:6).  

Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau 

tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Arti proyek disini 

sangat luas, dapat berupa sebuah usaha baru, pengembangan usaha, 

investasi, dan lain-lain. Tingkat keberhasilan dapat berupa manfaat 
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ekonomis suatu investasi yang diperoleh ataupun manfaat yang dirasakan 

masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya 

yang melimpah dan sebagainya. 

Husnan dan Muhamad (2004) menyatakan bahwa studi kelayakan 

bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya 

merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Sebuah 

konsep atau ide bisnis dapat dinyatakan layak untuk dijalankan apabila ide 

tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak 

(stake holder) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan (Suliyanto, 

2010:3). Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2012:7), studi kelayakan 

bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam 

rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan.  

Pada umumnya studi kelayakan bisnis akan ditinjau berdasarkan 

tiga hal, yaitu: 

A. Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri (sering juga 

disebut sebagai manfaat finansial). Yang berarti apakah proyek itu 

dipandang cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko 

proyek tersebut. 

B. Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara tempat proyek itu 

dilaksanakan (sering juga disebut sebagai manfaat ekonomi nasional). 

Yang menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro suatu 

negara. 

C. Manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. 

Ini merupakan studi yang relatif paling sulit untuk dilakukan. Semakin 
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sederhana proyek yang akan dilaksanakan, semakin sederhana pula 

lingkup penelitian yang akan dilakukan. Bahkan banyak proyek-proyek 

investasi yang mungkin tidak pernah dilakukan studi kelayakan secara 

formal, tetapi ternyata kemudian terbukti berjalan dengan baik pula. 

 

2.5 Pihak-pihak yang Membutuhkan Studi Kelayakan  

Berikut adalah pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan (Husnan, 

2004): 

1. Investor: adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam suatu proyek. 

Pihak investor memerlukan hasil dari studi ini untuk memperkirakan 

prospek proyek tersebut dalam jangka panjang. Prospek yang dimaksud 

tidak lain merupakan keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari 

investasi tersebut beserta resiko yang akan dihadapi. 

2. Kreditor: adalah pihak yang meminjamkan modalnya kepada investor. 

Pihak kreditor membutuhkan hasil studi ini untuk menjamin bunga dan 

angsuran pokok pinjaman bisa dilakukan tepat waktu. Fokus utama mereka 

dalam hasil dari studi ini adalah pola aliran kas selama jangka waktu 

pinjaman modal usaha. 

3. Pemerintah: kepentingan pemerintah akan hasil studi ini adalah 

berhubungan dengan kepentingan nasional. Apakah proyek tersebut dapat 

membantu menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas 

lapangan kerja. 

2.6 Manfaat dan Tujuan dari Studi Kelayakan Bisnis 

Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk mengkaji kelayakan suatu 

usulan proyek dari berbagai segi agar nantinya setelah diterima dan 

dilaksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan strategi yang 
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direncanakan. Selain itu untuk menghindari terjadinya penanaman modal yang 

terlalu besar untuk sebuah kegiatan yang tidak menguntungkan karena 

pengeluaran modal yang besar tidak mudah untuk diubah. 

Menurut Husnan dan Muhamad (2004), tujuan dilakukannya studi 

kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang 

terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Tentu saja 

studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil apabila 

dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi 

dalam jumlah besar. 

2.7 Kriteria Studi Kelayakan Bisnis 

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah studi kelayakan proyek 

adalah (Husnan, 2004): 

1. Feasible (dapat diwujudkan): proyek dapat direalisasikan atau terwujud 

yang pada umumnya dapat dianalisa dari aspek teknis atau aspek hukum.  

2. Viable (dapat bertahan): proyek dapat bertahan hidup apabila ditinjau dari 

aspek pasar dan aspek teknis. 

3. Profitable (menguntungkan): proyek dapat memberikan keuntungan yang 

layak apabila ditinjau dari segi aspek keuangan. 

2.8 Aspek Dalam Menilai Kelayakan Investasi 

Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang dijalankan atau 

tidaknya sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis perlu dianalisa lewat beberapa 

aspek, yaitu (Suliyanto, 2010:9): 
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A. Aspek Hukum  

Aspek hukum menganalisa kemampuan pelaku usaha dalam 

memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk 

menjalankan usaha di suatu wilayah. 

B. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar menganalisa potensi pasar, intensitas persaingan, 

market share yang dapat diperoleh, serta menganalisa strategi pemasaran 

yang dapat dipakai untuk mencapai goal yang diharapkan. 

C. Aspek Teknis dan Operasional 

Aspek teknis meninjau dari kesiapan teknis yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk menjalankan usaha. 

D. Aspek Majemen dan Sumber Daya Manusia 

Aspek manajemen sumber daya manusia melihat tahap-tahap 

pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar 

maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. 

E. Aspek Keuangan atau Finansial 

Aspek keuangan menganalisa berapa besaran biaya investasi dan 

modal kerja, serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan 

dijalankan. 

2.8.1 Aspek Hukum  

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang penting dalam studi 

kelayakan bisnis, karena melalui aspek ini dapat dianlisa apakah usaha yang 

akan dijalankan tersebut sudah legal serta bagaimana usaha distribusi dapat 

berjalan dengan baik dan benar. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum 

yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk 
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setiap jenis usaha dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk dan bisnis 

yang dijalankan oleh usaha tersebut. Selain itu, hukum di suatu wilayah 

tertentu dapat berbeda dengan hukum di wilayah lainnya. Adanya otonomi 

daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang 

satu dengan daerah lain berbeda (Suliyanto, 2010:15). 

Dalam studi kelayakan bisnis diperlukan adanya penelitian dari aspek 

hukum dengan tujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian 

dari dokumen yang dimiliki (Kasmir dan Jakfar, 2012:24). Secara umum, 

dokumen yang akan diteliti dari segi aspek hukum adalah sebagai berikut 

(Kasmir dan Jakfar, 2012:34-36): 

1. Bentuk Badan Usaha: Ada beberapa bentuk badan usaha menurut hukum 

di Indonesia, seperti Perseorangan, Firma, Perserikatan Komanditer (CV), 

Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. 

2. Bukti Diri: Bukti diri yang dimaksud adalah identitas diri atau kartu tanda 

penduduk (KTP) dari para pemilik usaha. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak: NPWP diperlukan oleh tiap usaha yang berjalan 

untuk memudahkan pembayaran pajak kepada pemerintah.  

4. Izin Perusahaan: Izin-Izin perusahaan dapat berbeda antara perusahaan 

yang satu dengan yang lainnya, hal ini berdasarkan jenis usaha yang 

dijalankan, antara lain: 

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang perdagangan. 

b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI), bagi perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri. 

c. Izin usaha tambang, bagi perusahaan pertambangan. 



23 

 

d. Izin usaha farmasi dan rumah sakit, bagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang farmasi. 

e. Sertifikasi BPOM, Sertifikasi HALAL, Izin PIRT, bagi perusahaan yang 

bergerak dalam bidang makanan minuman. 

f. Dan lain sebagainya. 

2.8.2 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah 

studi kelayakan proyek, pada aspek ini akan diperkirakan tentang berapa 

besarnya permintaan serta kecenderungan perkembangan permintaan. 

Berikut merupakan beberapa tujuan diadakannya studi aspek pasar 

(Husnan, 2004): 

1. Dapat mengetahui besarnya permintaan potensial yang tersedia untuk 

permintaan di masa yang akan dating. 

2. Dapat mengetahui berapa besarnya market share yang dapat diserap dari 

seluruh pasar potensial dan mengamati bagaimana perkembangannya. 

3. Dapat menentukan strategi pemasaran yang dipakai untuk mencapai 

market share tersebut. 

Pasar dapat diartikan sebagai tempat fisik dimana pembeli dan penjual 

berkumpul untuk membeli dan menjual barang atau jasa (Kotler dan Keller, 

2012:8). Produk yang ditawarkan dapat bervariasi mulai dari bahan mentah, 

tenaga kerja, barang jadi, maupun jasa.  

Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan 

oleh sejumlah konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada 

berbagai tingkat harga. Pengukuran besarnya permintaan dilakukan agar tidak 

terjadi kekurangan atau kelebihan supply. 
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Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan 

besarnya permintaan efektif (Husnan, 2004), antara lain: 

1. Pendekatan dari permintaan (Demand) dengan menaksir permintaan per 

kapita terhadap suatu jenis barang atau jasa kemudian mengkalikannya 

dengan jumlah konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. 

2. Pendekatan produksi memastikan kemampuan suatu kapasitas baik 

produksi atau tempat yang dapat menampung sehingga kegiatan tersebut 

dapat terlaksana. 

3. Pendekatan rasio rantai digunakan untuk menhitung permintaan dengan 

cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu 

mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap permintaan 

dari suatu barang atau jasa yang bersangkutan. 

4. Penggunaan data impor jika produk tersebut belum pernah dihasilkan di 

dalam negeri dan merupakan produk substitusi impor. 

5. Penggunaan data impor, ekspor, dan data produksi dalam negeri jika 

produk tersebut telah diproduksi di dalam negeri, diekspor, dan masih 

diimpor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. 

Setelah mengetahui besarnya permintaan, kemudian dibuatlah sebuah 

proyeksi permintaan untuk masa yang akan datang. Beberapa metode yang 

dapat dilakukan untuk membuat proyeksi permintaan pasar, antara lain: 

1. Metode survey, dengan menanyakan kepada pembeli secara langsung. 

2. Metode time series, digunakan untuk memproyeksi kondisi masa depan 

yang didasarkan pada data dan keadaan masa lampau. 
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3. Metode regresi sederhana, suatu metode peramalan yang diekspresikan 

sebagai sebuah fungsi dari sejumlah faktor atau variabel tertentu yang 

mempengaruhi hasil. 

 

Pemasaran sendiri adalah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang merka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain (Kotler dan Keller, 2012:5). Tujuan dari 

pemasaran antara lain adalah mempertahankan pelanggan dengan selalu 

memuaskan kebutuhan mereka dan mendapatkan pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya. 

Dalam menjalankan pemasaran diperlukan strategi pemasaran yang 

memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang akhirnya 

tercapai kepuasan pelanggan (costumer satisfaction). Menurut Kotler dan 

Armstrong (2012), strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai 

tujuan perusahaan. 

1. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran dibagi atas 4 bagian yaitu (Sonny, 2005): 

A. Konsep Produksi: Di sini pengusaha memproduksi produk sebanyak-

banyaknya karena produk ini pasti laku terjual. Jumlah pembeli masih 

jauh lebih banyak daripada jumlah penjual. 

B. Konsep Finansial: Di sini pengusaha berpendapat bahwa uang dan 

modal mempunyai peranan besar untuk meningkatkan laba. 

Pengusaha berusaha meningkatkan produksi dengan cara 

penggabungan modal, sehingga produk yang mereka hasilkan juga 
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lebih besar dibandingkan dengan produk yang mereka hasilkan 

sendiri-sendiri. 

C. Konsep Penjualan: Konsep ini beranggapan bahwa jumlah barang di 

pasar sudah berlimpah. Karena itu pengusaha mencoba berbagai cara 

untuk meningkatkan kuantiti penjualan dengan cara seperti iklan, 

promosi, pameran dan lain-lain. 

D. Konsep Konsumen: Konsep ini sering juga disebut sebagai konsep 

yang berorientasi kepada keinginan konsumen, setiap produk yang 

dihasilkan produsen selalu terlebih dahulu disesuaikan dengan 

keinginan konsumen.  Oleh karena itu, perusahaan mengadakan 

riset pemasaran sehingga data yang diperoleh adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2. Segmentation 

Segmentation atau segmentasi pasar adalah kegiatan memilah-milah 

pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk kedalam satuan atau segmen 

pasar yang bersifat homogen atau sejenis. Segmenting dapat juga didefinisikan 

sebagai pembagian pasar menjadi bagian-bagian konsumen yang berbeda 

menurut kebutuhan dan kebiasaan belanja mereka (David, 2011:454). Dengan 

melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah 

dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif 

dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh segmen pasar agar proses 

segmentasi pasar dapat dijalankan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi 

perusahaan, yaitu: 
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A. Terukur (Measureable), artinya segmen pasar tersebut dapat diukur, baik 

besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. 

B. Terjangkau (Accsessible), artinya segmen pasar tersebut dapat dijangkau 

sehingga dapat dilayani secara efektif. 

C. Cukup luas (Substantial), sehingga dapat memberikan untung atau profit 

bila dilayani kebutuhannya. 

D. Dapat dilaksanakan (Actjonable), sehingga semua program yang telah 

disusun untuk menarik dan melayani kebutuhnan segmen pasar itu dapat 

menjadi efektif. 

 

Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang produksi dan 

barang konsumsi. Namun dengan demikian secara umum setiap perubahan 

akan mensegmentasikan pasarnya sendiri atas dasar (Grewall dan Levy, 

2010:249): 

A. Geografis: Membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis, contoh: 

Negara, provinsi, wilayah, kota, iklim dan kerapatan. 

B. Demografis: Membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel 

seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, agama, ras dan 

pekerjaan.  

C. Psikografis: Membagi pasar menjadi beberapa bagian berdasarkan pada 

karakteristik kelas sosial, gaya hidup ataupun kepribadian. 

D. Perilaku: Membagi pasar menjadi kelompok menurut variabel manfaat, 

tingkat pemakaian, sikap terhadap produk. 
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Pada pasar bisnis, dapat disegmentasikan secara umum seperti di atas. 

Namun terdapat beberapa variabel tambahan yaitu (Kotler, 2012): 

A. Demografik: seperti jenis industry, ukuran perusahaan dan lokasi. 

B. Variabel operasional: seperti jenis tekhnologi yang digunakan serta 

kemampuan pelayanan. 

C. Pendekatan pembelian: seperti kriteria pembelian, sifat dari hubungan yang 

sudah ada dan struktur kekuatan. 

D. Faktor-faktor situasional: seperti urgensi, aplikasi spesifik dan ukuran 

pesanan. 

E. Karakteristik pribadi: seperti kesamaan karakter antara pembeli-penjual, 

loyalitas dan resiko terhadap sikap. 

3. Targetting 

Targetting merupakan kegiatan yang berisi menilai serta memilih satu 

atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Target 

pasar ditentukan dengan mengevaluasi daya tarik dari masing-masing segmen 

yang terbentuk dan memilih segmen yang akan dilayani. Ada 3 faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, antara lain: 

A. Ukuran dan pertumbuhan segmen: yaitu mengumpulkan dan menganalisa 

data mengenai tingkat penjualan saat ini, tingkat pertumbuhannya dan 

kemampu-labaan yang diharapkan dari setiap segmen. 

B. Daya tarik struktural segmen: suatu segmen mungkin mempunyai ukuran 

dan pertumbuhan yang diinginkan, tetapi masih belum menyediakan laba 

yang menarik. Oleh karena itu perlu diteliti beberapa faktor struktural utama 

yang mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. 
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C. Sasaran dan sumber daya perusahaan: Apabila suatu segmen mempunyai 

ukuran dan pertumbuhan yang tepat serta secara struktural menarik, harus 

dipertimbangkan mengenai sumber daya yang dimiliki dalam hubungan 

dengan segmen tersebut. Beberapa segmen menarik dapat dengan cepat 

berubah seiring dengan sasaran jangka panjang. 

 

Dalam prakteknya perusahaan dapat memilih dan mengikuti salah satu 

dari antara lima strategi peliputan pasar, yaitu: 

A. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan 

kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang 

skalanya lebih kecil kerap melakukan pilihan ini. 

B. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi 

satu jenis produk. Sebagai contoh sebuah perusahaan memutuskan untuk 

memproduksi hanya pakaian seragam untuk sekelompok pelanggan. 

C. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk 

membuat segala macam pakaian seragam, tetapi lebih diarahkan untuk 

kelompok pelanggan yang lebih kecil. 

D. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai 

kegiatan usaha yang tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, 

kecuali bahwa setiap kegiatan usaha tersebut mengandung peluang yang 

menarik. 

E. Peliputan keseluruhan, yang mana lazim dilaksanakan oleh industri dengan 

skala yang lebih besar guna untuk mengungguli pasar. Mereka 

menyediakan sebuah produk untuk setiap orang sesuai dengan daya beli 

masing-masing. 
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4. Positioning 

Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan 

sehingga menempati suatu posisi kompetitif dan berada dalam benak pelanggan 

sasarannya. Dalam pengelompokannya strategi positioning dibagi menjadi 

beberapa kelompok, yaitu (Suliyanto, 2010:95): 

A. Positioning menurut atribut produk: yaitu usaha memposisikan diri menurut 

atribut produknya.  

B. Positioning menurut manfaat: yaitu usaha memposisikan produk sebagai 

pemimpin dalam suatu manfaat tertentu  

C. Positioning menurut harga/ kualitas: yaitu usaha memposisikan produk 

sebagai produk yang memiliki nilai harga dan kualitas terbaik.  

D. Positioning menurut penggunaan/ penerapan: yaitu usaha memposisikan 

produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan dan penerapan. 

E. Positioning menurut pemakai: yaitu usaha memposisikan produk sebagai 

yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. 

F. Positioning menurut pesaing: yaitu usaha memposisikan produk diri 

sebagai yang lebih baik dibandingkan pesaing utamanya. 

G. Positioning menurut kategori produk: yaitu usaha memposisikan produk 

sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. 

5. Differentiation 

Differentiation atau perbedaan diperlukan agar pelanggan dapat 

membedakan produknya dari para pesaing. Terdapat beberap jenis diferensiasi 

yaitu (Kotler, 2012): 

A. Diferensiasi Produk: merupakan perbedaan produk secara fisik dan 

spesifik. 
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B. Diferensiasi Servis: merupakan perbedaan servis yang menyertai produk. 

C. Diferensiasi Personal: merupakan perbedaan lewat sumber daya manusia 

yang direkrut dimana pekerja lebih baik dan kompeten daripada yang 

dimiliki oleh pesaing.  

D. Diferensiasi Citra: merupakan perbedaan lewat citra perusahaan atau 

merk. 

6. Marketing Mix 

Salah satu unsur penting dalam strategi pemasaran terpadu adalah 

Marketing Mix, yang mana merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar 

sasarannya. Adapun variabel-variabel tersebut meliputi empat variabel utama 4P 

(Product, Place, Price, Promotion). Berikut penjelasannya (Lusch et. al., 

2011:61): 

A. Product 

Produk merupakan keseluruhan dari penawaran yang dilakukan 

secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan 

pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangannya (Utami, 2010:86). 

Produk juga merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dapat mencakup objek 

secara fisik dan jasa.  

Jasa sendiri merupakan segala aktivitas atau manfaat yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 
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Produk bisnis adalah barang/ jasa yang dibeli untuk diproses lebih 

lanjut atau untuk dipergunakan dalam menjalankan bisnis dan mendatangkan 

keuntungan. 

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan 

dalam memilih produk yang dijualnya yaitu (Utami, 2010:87): 

1. Variety, produk yang dijual perlu bervariasi karena kelengkapan produk 

yang dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih 

sebuah toko. 

2. Width or Breath, perlu tersedianya produk-produk pelengkap dari produk 

utama yang ditawarkan. Contohnya pada toko roti perlu juga menjual 

berbagai macam selai. 

3. Depth, macam dan jenis karakteristik dari suatu produk perlu bervariasi, 

misalnya toko pakaian perlu menjual beberapa macam merek. 

4. Consistency, produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen 

perlu tetap dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, 

kualitas dan harga dari produk tersebut. 

5. Balance, berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan 

macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasarannya. 

B. Price 

Harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen 

berdasarkan dari keseluruhan unsur marketing mix. Tingkat harga pada suatu 

toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur 

marketing mix lainnya. Hal ini dikarenakan banyak konsumen yang menilai 

kualitas suatu produk dari harga yang diberikan. Menurut Suliyanto (2010:87), 
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harga adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. 

Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh 

perusahaan dalam menetapkan harga produk yang mereka tawarkan (Kotler dan 

Keller 2012: 431): 

1. Markup Pricing: adalah metode penetapan harga yang paling sederhana 

dimana perusahaan menetapkan terlebih dahulu berapa persen mark up 

yang diberikan pada suatu jenis produk sebagai keuntungan yang mereka 

peroleh. 

2. Target Return Pricing: adalah metode dimana perusahaan menetapkan 

harga produk mereka berdasarkan pada target pengembalian investasi 

mereka (Return of Investment). 

3. Perceived Value Pricing: adalah suatu metode dimana persepsi konsumen 

terhadap nilai dari suatu produk yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan 

untuk menentukan harga. Metode ini adalah metode yang paling sering 

digunakan oleh perusahaan pada saat ini. Ada beberapa unsur yang 

menentukan persepsi konsumen, contohnya: performa produk, garansi, 

daya tahan, layanan konsumen, dan lain sebagainya. 

4. Value Pricing: dalam metode ini perusahaan memberikan harga murah 

yang masih masuk akal terhadap produk yang memiliki kualitas tinggi. 

Metode ini mulai diadaptasi oleh beberapa perusahaan pada saat ini. 

5. Going Rate Pricing: dalam metode ini perusahaan menetapkan harga 

produk mereka berdasarkan harga produk kompetitor, sehingga 

perusahaan bisa menentukan akan memasang harga yang lebih tinggi atau 

lebih rendah dari pesaing. 
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Harga suatu produk atau jasa juga ditentukan pula dari besarnya 

pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tersebut beserta laba 

atau keuntungan yang diharapkan. 

C. Place 

Setelah perusahaan berhasil menciptakan barang atau jasa yang 

dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak, tahap berikutnya adalah 

menentukan metode penyampaian produk/ jasa ke pasar melalui rute-rute yang 

efektif hingga tiba pada tempat yang tepat, dengan harapan produk/ jasa 

tersebut berada ditengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

membutuhkan. Dalam membangun suatu usaha, faktor lokasi merupakan salah 

satu faktor yang paling penting. Lokasi yang dipilih perlu disesuaikan dengan 

target pasar yang dituju sehingga mampu memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk menjangkau lokasi tersebut (Levy dan Weitz, 2009:193). Hal 

lain yang tidak boleh diabaikan dalam langkah kegiatan memperlancar arus 

barang/ jasa adalah memilih saluran distribusi. Masalah pemilihan saluran 

distribusi adalah masalah yang berpengaruh, karena kesalahan dalam memilih 

dapat menghambat bahkan memacetkan usaha penyaluran produk/ jasa dari 

produsen ke konsumen.  

D. Promotion 

Promosi merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap dan 

perilaku konsumen terhadap suatu perusahaan dengan segala penawarannya. 

Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi 

pada pasar tentang produk/ jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa 

cara menyebarkan informasi ini, antara lain: 
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1. Iklan (Advertising), segala bentuk presentasi nonpersonal dan promosi 

terhadap produk yang ditawarkan melalui berbagai media seperti surat 

kabar, radio, televisi, internet, majalah, ataupun dalam bentuk poster-poster 

yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

2. Penjualan Pribadi (Personal Selling), merupakan kegiatan untuk melakukan 

kontak langsung dengan calon konsumen berupa bentuk presentasi lisan 

dalam suatu percakapan dengan satu orang atau lebih. Dengan adanya 

kontak langsung seperti ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi 

yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya tersebut. Pada 

umumnya kegiatan ini diterapkan dengan menggunakan tenaga wiraniaga. 

Yang termasuk dalam jenis personal selling adalah: door to door selling, 

mail order, telephone selling/ tele-marketing, dan direct selling. 

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion), merupakan kegiatan untuk 

menjajakan produk yang dipasarkan dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian calon konsumen untuk membeli. 

Contoh: pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan lain sebagainya. 

4. Publisitas (Publicity), merupakan cara yang biasa digunakan untuk 

membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen, agar 

mereka menjadi tahu, dan menyenangi produk yang dipasarkan. Hal ini 

berbeda dengan promosi, dimana melalui publisitas, perusahaan tidak 

melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu alat 

promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga 

kerap disebut juga sebagai usaha untuk ‘mensosialisasikan’ atau 

‘memasyarakatkan’. 
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2.8.3 Aspek Teknis dan Operasional 

Setelah aspek pasar dianggap layak, maka pada tahap berikut yang 

akan dianalisa adalah berdasarkan aspek teknis. Analisa aspek teknis 

merupakan segala hal yang berkenaan dengan proses pembangunan usaha 

secara teknis (sarana dan prasarana produksi, penentuan lokasi, penentuan 

layout, dasar harga untuk perkiraan biaya, penentuan kapasitas usaha dan 

mengestimasi ketersiadaan tenaga kerja) serta pengoperasiannya setelah 

proyek selesai. Aspek ini menjadi aspek yang vital karena menentukan dapat 

atau tidaknya sebuah proyek itu menghasilkan produk yang layak dan dapat 

dijual. 

Analisa aspek teknis dilakukan dengan menjawab pertanyaan, 

“Apakah secara teknis sebuah bisnis dapat dibangun dan dijalankan dengan 

baik?”(Suliyanto, 2010:134). Menurut Husnan dan Muhammad (2000), 

beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab melalui aspek teknis adalah 

lokasi proyek, skala operasi/ kapasitas produksi, kriteria pemilihan mesin, 

proses produksi dan jenis teknologi. 

Dalam usaha guna untuk meminimumkan biaya, sebuah perusahaan 

kerap berusaha untuk memilih lokasi yang tepat. Salah satu metode yang 

digunakan untuk pemilihan lokasi adalah metode Brown Gibson, dimana akan 

ditentukan terlebih dahulu beberapa kriteria yang mana masing-masing 

kriteria tersebut akan digunakan untuk menilai masing-masing kandidat lokasi 

terbaik yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian kandidat lokasi akan 

menggunakan system bobot, dimana pada akhir penilaian kandidat lokasi 

yang memperoleh penilaian terbaik akan menjadi pilihan lokasi terbaik. 
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 Berikut merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

penentuan lokasi: 

A. Lokasi pasar (market location) 

B. Lokasi sumber bahan baku (raw material location) 

C. Transportasi 

D. Sumber energi 

E. Tenaga kerja dan tingkat upahnya 

F. Undang-undang dan sistem perpajakan 

Di dalam aspek ini perusahaan mengendalikan kinerja operasional 

perusahaan mereka agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam 

mengendalikan operasional perusahaan dibutuhkan adanya manajemen 

operasi. Menurut Heizer dan Render (Heizer dan Render, 2009:4), 

manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang maupun jasa dengan mengubah input menjadi output. 

Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, dengan biaya yang sekecil 

mungkin, perusahaan menetapkan kinerja operasional dan mengendalikan 

kinerja produktivitas perusahaan. 

Setelah menetapkan kinerja operasi perusahaan, maka perusahaan 

membutuhkan adanya Standard Operating Procedures atau yang biasa 

dikenal dengan nama SOP. SOP merupakan buku manual yang menguraikan 

langkah demi langkah yang harus diikuti dalam suatu kegiatan tertentu. Selain 

itu, SOP juga berisikan peraturan yang perlu dipenuhi dan sanksi yang akan 

diberikan apabila terjadi pelanggaran (Griffin, 2009:219-220). 
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2.8.4 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Manajemen merupakan cara untuk mencapai tujuan suatu organisasi 

dengan cara mengelola segala sumber daya yang ada, baik dalam bentuk 

uang, mesin dan peralatan, tenaga kerja dan material. 

Dalam aspek ini, dilakukan penentuan dan pengelompokkan tugas-

tugas atau pekerjaan kedalam jabatan tertentu dalam perusahaan yang akan 

mengelola usaha yang bersangkutan. 

Analisa aspek manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan, “Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat dibangun 

sesuai dengan waktu yang direncanakan dan apakah sumber daya manusia 

yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersedia?” (Suliyanto, 2010:158). 

Husnan dan Muhammad (2000) mengemukakan bahwa manajemen 

meliputi manajemen pembangunan proyek dan manajemen operasi. 

Manajemen pembangunan proyek menjelaskan tentang pelaksana proyek, 

sistem dan jadwal pelaksanaan proyek, pengkasi masing-masing aspek dan 

sebagainya. Sedangkan manajemen operasi lebih menjelaskan tentang bentuk 

organisasi/ badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, deskripsi dan 

spesifikasi jabatan serta ketenagakerjaan. 

Dalam memilih sumber daya manusia diperlukan adanya analisa 

jabatan. Analisa jabatan berguna untuk mempelajari dan mengumpulkan 

informasi tentang suatu pekerjaan berkaitan dengan berbagai kewajiban dan 

operasi suatu jabatan. Analisa ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut (Suliyanto, 

2010:167-168): 

1. Pekerjaan apa saja yang harus dilakukan? 
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2. Bagaimana menjalankan pekerjaan? 

3. Mengapa pekerjaan tersebut dilakukan? 

Setelah melakukan analisa jabatan maka perusahaan akan 

mendapatkan informasi tentang deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. 

1. Deskripsi Jabatan 

Secara umum, deskripsi jabatan menjelaskan tentang informasi 

tugas, kewajiban, aktivitas, dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. 

Selain itu, hal lainnya seperti kondisi kerja, peralatan yang digunakan 

dalam bekerja, dan batasan hubungan antar pekerja juga dapat 

ditambahkan di dalam deskripsi jabatan (Bernandi, 2010:94). 

2. Spesifikasi Jabatan 

Spesifikasi jabatan menjelaskan tentang pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan 

dalam suatu pekerjaan (Bernandi, 2010:92). 

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah dalam 

hal perekrutan karyawan. Rekrutmen staff atau karyawan sangat menentukan 

keberhasilan pelaksaan suatu usaha pada masa ang akan datang. Bisnis dapat 

berjalan dengan baik jika dijalankan oleh orang-orang yang sesuai dengan 

spesifikasi jabatan yang telah ditentukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam memperoleh calon karyawan adalah sebagai berikut 

(Suliyanto, 2010:172-173): 

1. Iklan: media cetak (koran dan majalah) dan media elektronik (televisi, 

radio, dan internet). 
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2. Kantor ketenagakerjaan: baik melalui kantor penempatan tenaga kerja 

pemerintah atau Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) maupun kantor 

penempatan tenaga kerja yang dikelola swasta. 

3. Rekomendasi dari karyawan 

4. Lembaga pendidikan: melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan 

demi menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kriteria pekerja yang 

diharapkan. 

5. Nepotisme: memberikan kesempatan kerja bagi keluarga 

6. Leasing: pemberian kontrak kerja dalam jangka pendek 

7. Serikat buruh: organisai buruh yang bergabung bersama untuk mencapai 

tujuan umum dalam hal seperti upah, jam dan kondisi kerja. 

 

Setelah melakukan rekrutmen, hal berikutnya yang perlu diperhatikan 

oleh perusahaan adalah menetapkan upah yang akan diberikan kepada 

karyawan tersebut. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan”.  

Berdasarkan dari cara pembayarannya, upah dapat dibagi menjadi 4 

macam, yaitu (Adisu, 2009:4): 

1. Upah Harian 

2. Upah Borongan 

3. Upah Tetap 
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4. Upah Tidak Tetap 

Di dalam penetapan upah, terdapat Upah Minimun Regional (UMR) 

yang harus dipenuhi dalam menetapkan upah dimana UMR dari setiap daerah 

dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal lain yang perlu 

diperhatikan mengenai upah adalah peraturan PP no. 8 tahun 1981 pasal 3 

tentang perlindungan upah, yang berbunyi, “Pengusaha tidak boleh 

memperlakukan secara diskriminatif terhadap pembayaran upah pekerja/ buruh 

laki-laki maupun perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama” (Adisu, 2009:3). 

Setelah memperoleh tenaga kerja yang diharapkan, maka langkah 

berikutnya yang harus dilakukan perusahaan ialah melakukan pelatihan atau 

training. Menurut Lim et. al. (2010:274), pelatihan merupakan proses dimana 

tenaga kerja memperoleh kemampuan atau skill  yang diharapkan dalam 

menjalani pekerjaannya.  

Berkaitan dengan penjelasan terhadap aspek manajemen ini, 

penekanan utama yang diberikan adalah pada aspek sumber daya manusia 

baik pada masa pembangunan usaha maupun pada saat proyek tersebut telah 

beroperasi. 

 

2.8.5 Aspek Keuangan atau Finansial 

Analisa keuangan adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan 

satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dibuat dalam 

tahapan analisa usaha (Sofyan, 2003). Analisa aspek keuangan dilakukan 

untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat 

yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan 

pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk 

membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan 



42 

 

menilai apakah proyek akan berkembang terus (Umar, 2001). Secara spesifik 

kajian aspek finansial dalam studi kelayakan bertujuan untuk (Suliyanto, 

2010:184): 

1. Menganalisa sumber dana untuk menjalankan usaha 

2. Menganalisa besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan 

3. Menganalisa besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan 

4. Memproyeksikan rugi laba usaha yang akan dijalankan 

5. Memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan 

6. Memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan 

7. Menganalisa sumber dana untuk menjalankan bisnis 

8. Menganalisa tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan 

berdasarkan Payback Period (PP), Internal Rate of Return (IRR), Net 

Present Value (NPV), dan Profitability Index (PI). 

Menurut Sofyan (2003), kegiatan analisa keuangan dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu: 

1. Rekapitulasi penerimaan usaha, yaitu membuat seluruh rekap 

penerimaan yang dihasilkan dari hasil kajian aspek usaha baik berupa 

penerimaan utama maupun penerimaan lain sebagai akibat dari adanya 

kegiatan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk menghitung besarnya arus 

kas masuk, yaitu besarnya perkiraan netto dari pemasukan yan akan 

diterima selama periode usaha tersebut. Unsur penerimaan usaha 

meliputi: 

a. Perkiraan penjualan yang telah dihitung pada analisa pemasaran 

b. Harga jual yang ditetapkan 
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c. Tambahan pendapatan lain yang mungkin diperoleh karena adanya 

proses pendirian usaha ini 

2. Rekapitulasi biaya usaha, yaitu membuat rekap dari semua biaya yang 

sudah diputuskan atau dikeluarkan. Unsur biaya usaha meliputi: 

a. Biaya pra operasional 

b. Biaya investasi 

c. Biaya operasional 

Sebelum digunakan untuk dimasukkan ke dalam analisa, biaya-

biaya tersebut perlu diteliti untuk menentukan masuk dalam perhitungan 

penilaian usaha atau diperhitungkan nanti setelah usaha beroperasi. 

Pengelompokkan biaya meliputi biaya penyusutan, biaya amortisasi, 

biaya bunga dan biaya sunk cost. 

3. Membuat laporan aliran arus kas, yaitu menguji aliran kas masuk yang 

dihasilkan berdasarkan kriteria keuangan yang ada. Hal ini merupakan 

kegiatan inti yang harus dilakukan dalam analisa studi kelayakan. Secara 

umum, laporan kas dapat diperoleh dengan cara mengurangi total rekap 

perkiraan penerimaan dengan total rekap perkiraan biaya usaha. 

Ada beberapa data, perhitungan dan teori pendukung yang dibutuhkan 

dalam meninjau aspek keuangan, yaitu: 

A. Kebutuhan dana 

Berdasarkan dari jenis alokasi penggunaan dana, maka kebutuhan dana 

dapat dibedakan menjadi: 

1. Dana investasi inisial atau initial investment, yaitu dana yang diperlukan 

untuk mengadakan barang modal seperti mesin, bangunan, gudang, 

kantor, peralatan kantor, dan sarana pendukung lainnya. 
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2. Dana modal kerja atau working capita, yaitu dana yang diperlukan untuk 

membiayai aktivitas operasional sesudah bisnis memasuki fase komersial. 

Berdasarkan penjelasan mengenai alokasi dana di atas, maka pengeluaran 

untuk investasi juga dapat dibedakan menjadi: 

a. Pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk 

investasi inisial. 

b. Pengeluaran operasional untuk pendapatan atau operating or revenue 

expenditure yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas 

operasional sesudah bisnis memasuki fase komersial. 

Kebutuhan dana untuk modal kerja dapat diartikan sebagai modal 

kerja brutto atau modal kerja netto. Modal kerja brutto menunjukkan semua 

investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar yang terdiri dari: kas, surat-surat 

berharga, piutang, persediaan, dan lainnya. Modal kerja netto merupakan 

selisih antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek (kurang dari satu 

tahun). 

B. Sumber dana 

Sebagai langkah awal dari suatu proyek adalah menentukan terlebih 

dahulu struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan yang dimaksud adalah apakah 

pembiayaan tersebut merupakan 100% modal sendiri atau tidak, dan jika tidak, 

bagaimana cara mendapatkannya, berapa persen biaya sendiri dan berapa 

persen modal dari sumber lain tersebut. Menurut Husnan dan Muhammad 

(2000), sumber-sumber dana yang utama adalah modal sendiri, saham biasa 

atau saham preferen, obligasi, kredit bank, leasing (sewa guna), project finance. 

C. Biaya modal dan struktur modal 

1. Biaya Modal Individu 
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Biaya modal adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan 

karena menggunakan sumber dana tertentu, baik modal sendiri atau 

berasal dari pinjaman. Modal sendiri dapat berupa bisa berupa saham 

preferen, biasa atau laba ditahan. Biaya modal keseluruhan sering dipakai 

sebagai tingkat keuntungan yang layak dari suatu proyek yang disebut juga 

cut off rate. Untuk bisa menghitung biaya modal keseluruhan, maka perlu 

menghitung terlebih dahulu biaya modal dari masing-masing pendanaan 

(Husnan dan Muhammad, 2000) antara lain: 

(1) Biaya utang (cost of debt) 

Menurut Husnan dan Muhamad (2000), biaya utang 

merupakan biaya yang ditanggung karena menggunakan sumber 

dana yang berasal dari pinjaman. Meskipun yang sering dihitung 

biaya modal dari pinjaman adalah biaya utang untuk utang jangka 

panjang, tetapi sebenarnya baik utang jangka panjang maupun utang 

jangka pendek mempunyai biaya modal (meskipun besarnya 

mungkin tidak sama). 

(2) Biaya laba yang ditahan 

Menurut Husnan dan Muhamad (2000), biaya laba yang 

ditahan sama dengan modal sendiri dari saham biasa. Apabila 

perusahaan menggunakan laba yang ditahan perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan tetapi apabila membagikan laba dan 

mengeluarkan saham baru, harus menanggung biaya pengeluaran 

saham yang disebut floatation cost. 
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2. Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Husnan dan Muhammad (2000) menyatakan apabila investasi 

dibelanjai dengan modal sendiri dan modal pinjaman, maka cut off rate 

yang dipergunakan harus mempertimbangkan biaya modal baik dari utang 

maupun dari modal sendiri (bagi perusahaan yang menggunakan utang).  

Umar (2001) menyatakan konsep cost of capital (biaya modal) 

dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya riil dari masing-

masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi.Hal ini untuk 

mengetahui patokan tingkat keuntungan yang layak dari investasi yang 

dilakukan 

D. Depresiasi 

adalah penyusutan nilai suatu barang. Metode yang digunakan untuk 

menentukan besarnya depresiasi adalah metode straight line, yang 

mempunyai rumus: 

  Depresiasi 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛⁄  =  (modal − nilai sisa) 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠⁄  

 Selain itu, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

aspek keuangan: 

1. Investasi Awal 

  Dalam membangun suatu usaha perlu dilakukan penentuan 

besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut. Menurut 

Irham et. al. (2009), investasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Investasi langsung, yaitu investasi dimana mereka yang memiliki dana dapat 

langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva 

keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para 

perantara atau berbagai cara lainnya. Contoh: pembelian properti. 
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b. Investasi tidak langsung, yaitu investasi dimana mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat 

secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan 

memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Contoh: saham 

perusahaan. 

2. Proyeksi Laporan Keuangan 

a. Proyeksi Cash Flow (Arus Kas) 

  Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan 

aktivitas keuangan yang terjadi selama periode tertentu mulai dari arus kas 

keluar (cash outflow) hingga arus kas masuk (cash inflow) selama 

perusahaan tersebut beroperasi. Laporan arus kas berfungsi untuk 

memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas selama 

suatu periode. Selain itu, arus kas juga berfungsi untuk melaporkan kegiatan 

operasional, investasi, dan pembiayaan dari suatu entity selama periode 

tersebut berlangsung. Laporan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Initial cash flow: pengeluaran yang terjadi pada masa pra operasi. 

2. Operational cash flow: pengeluaran dan pemasukan yang terjadi selama 

masa operasional perusahaan. 

3. Terminal cash flow: berupa nilai sisa investasi dan pengembalian modal 

kerja. 

b. Proyeksi Laba Rugi 

  Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang telah 

disusun secara sistematis yang berfungsi untuk membantu perusahaan 

dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan (Hasyim, 2010:37). 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memuat tentang 
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penghasilan, biaya, laba/ rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi mencakup semua pendapatan dan 

beban yang ditanggung oleh perusahaan untuk tahun buku yang 

bersangkutan. 

  Secara garis besar, susunan laporan laba rugi adalah sebagai 

berikut: 

A. Bagian pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan (penjualan produk atau jasa) diikuti dengan harga 

pokok produksi (HPP) produk atau jasa yang dijual sehingga 

diperoleh laba kotor. 

B. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional (operating 

expenses) 

C. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi 

pokok perusahan dan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok 

perusahaan (non-operating financial income and expenses). 

D. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi sebelum dan sesudah 

pajak. 
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Berikut merupakan format dari laporan laba rugi (Myers, 2009): 

Keterangan Tahun xxx Tahun xxx Tahun xxx 

Penjualan Rp xxx,- Rp xxx,- Rp xxx,- 

HPP (Rp xxx,-) (Rp xxx,-) (Rp xxx,-) 

Laba Kotor Rp xxx,- Rp xxx,- Rp xxx,- 

    

Beban umum 

dan Administrasi 

(Rp xxx,-) (Rp xxx,-) (Rp xxx,-) 

Laba sebelum 

pajak 

Rp xxx,- Rp xxx,- Rp xxx,- 

    

Pajak (Rp xxx,-) (Rp xxx,-) (Rp xxx,-) 

Laba Bersih Rp xxx,- Rp xxx,- Rp xxx,- 

  

 

c. Neraca (Balanced Sheet) 

 Neraca merupakan laporan keuangan yang sistematis mengenai aktiva 

(assets), hutang (liabilities), dan modal (stockholders equity) dari suatu 

perusahaan pada saat tertentu. Tujuan dari pembuatan neraca adalah 

untuk menganalisa kondisi operasi selama masa horizon perencanaan. 

3. Analisa Kelayakan Investasi 

a. Payback Period (PP) 

  Metode Payback Period merupakan metode yang digunakan 

untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang 

yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh 

suatu proyek investasi. 

Tabel 2.1: Laporan Laba-Rugi 
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   𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
 

b. Discounted Payback Period (DPP) 

  Adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali 

pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan menggunakan aliran 

kas. Dengan kata lain, DPP merupakan rasio antara initial cash investment 

dan inflow yang hasilnya merupakan satuan waktu. Berbeda dengan metode 

payback period yang tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, metode 

ini memperhitungkan prinsip ini dalam perhitungan rumusnya. 

   DPP =  t +  ((b –  c) / (d –  c)) 

 Keterangan: 

 t : tahun terakhir dimana jumlah cash inflow belum menutup initial 

investment 

 b : initial investment 

 c : kumulatif cash inflow pada tahun ke t 

 d : kumulatif cash inflow pada tahun ke t + 1 

c. Net Present Value (NPV) 

 Metode Net Present Value digunakan untuk memenuhi kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada metode Payback Period (PP). Net Present 

Value (NPV) merupakan selisih antara present value dari investasi dan 

nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih (cash flow) pada 

masa yang akan datang (Umar, 2003). Nilai NPV (Net Present Value) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐹𝑘

(1+𝑖)𝑘 
𝑛
𝑘=0   atau  𝑁𝑃𝑉 =  ∑

𝑅𝑘−𝐶𝑘

(1+𝑖)𝑘 
𝑛
𝑘=0  

Keterangan: 

 i = Discount rate yang digunakan 
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 Fk =  Cash flow pada periode k 

 n = Periode terakhir dimana cash flow diharapkan 

 Jika NPV ≥ 0, maka suatu proyek dikatakan layak untuk dijalankan 

karena dianggap menguntungkan, dan sebaliknya, jika NPV bernilai negatif 

maka investasi tersebut dianggap tidak layak untuk dijalankan karena 

dianggap tidak menguntungkan. 

d. Profitability Index (PI) 

 Metode Profitability Index (PI) merupakan sebuah metode yang 

menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di 

masa yang akan datang (proceeds) dengan nilai sekarang investasi 

(outlays). 

  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑃𝐼) =  
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠

𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦𝑠
 

e. Minimum Attractive Rate of Return (MARR) 

 MARR adalah tingkat bunga yang dipakai sebagai patokan dasar dalam 

mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. MARR merupakan 

nilai minimal dari tingkat pengembalian atau bunga yang bisa diterima 

investor. Bila suatu investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang 

lebih kecil dari MARR maka investasi tersebut dinilai tidak ekonomis 

sehingga tidak layak, sebaliknya jika MARR< IRR, maka proyek tersebut 

layak. 

MARR

=  (% proporsi modal sediri x % tingkat suku bunga deposito)  

+ (% proporsi hutang x % tingkat suku bunga pinjaman)  

+  premi resiko 
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f. Internal Rate of Return (IRR) 

 IRR (Internal Rate of Return) adalah tingkat bunga yang menyamakan 

nilai sekarang investasi dan nilai sekarang pemasukan kas bersih di masa 

yang akan datang (Husnan, 2000). Dengan kata lain, metode Internal Rate 

of Return merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat 

menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan 

semua aliran kas keluar dari suatu investasi proyek.  

Rumus IRR adalah sebagai berikut: 

  𝐼𝑅𝑅 =  𝑖1 + 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
 × (𝑖2 −  𝑖1) 

 Keterangan: 

 I1 = Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV1) 

 i2 = Tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang 

menghasilkan NPV2) 

 NPV1 = Net Present Value 1 

 NPV2 = Net Present Value 2 

g. Perhitungan BEP 

 Break Even Point atau dikenal juga sebagai analisa titik impas 

merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan (Umar, 2003). Analisa 

ini juga dapat digunakan dalam pemilihan alternatif-alternatif. Kondisi BEP 

dapat dicapai pada keadaan sebagai berikut: 

   Q =  TFC / (P −  V) 

Keterangan: 

 P = Harga jual per satuan unit 
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 TFC = Biaya tetap 

 V = Biaya variabel per satuan unit 

h. Analisa Sensitivitas 

Analisa sensitivitas merupakan analisa yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat sensitivitas suatu keputusan terhadap parameter yang 

mempengaruhi keputusan tersebut (Pujawan, 2003). Untuk menentukan 

tingkat sensitivitas faktor-faktor tesebut, digunakan Pretax Profit Model, 

dimana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Tim Dosen 

Perencanaan Industri, 2004): 

  PP =  S (P –  RC –  VC) –  FC 

Keterangan: 

 PP = Pretax Profit (laba sebelum pajak) 

 S = Sales Level (jumlah unit penjualan) 

 RC = Raw Material Cost (biaya bahan baku) 

 VC = Other Variable Cost (biaya variabel lain) 

 FC = Fixed Cost (biaya tetap) untuk satu periode 

i. Analisa Skenario 

  Analisa skenario adalah teknik analisa yang mempertimbangkan 

sensitivitas NPV terhadap perubahan variabel penting dan juga 

kemungkinan nilai variabel yang terjadi (Siahaan, 2009:34). Berikut 

merupakan 3 macam analisa skenario (Jusuf, 2009): 

1. The Worst Case (skenario terburuk): adalah suatu kondisi yang 

diciptakan berdasarkan asumsi-asumsi yang sangat pesimis, 

misalnya terjadi peningkatan biaya, penurunan penjualan dan 

peningkatan suku bunga pinjaman bank. 
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2. The Most Likely Case (skenario Moderat): adalah kondisi yang 

disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang wajar, misalnya 

peningkatan penjualan sebesar perkiraan laju inflasi. 

3. The Best Case (skenario terbaik): adalah kondisi yang disusun 

berdasarkan asumsi-asumsi yang sangat optimis seperti peningkatan 

penjualan yang jauh dari rata-rata dan penurunan tingkat suku bunga 

pinjaman bank. 

2.9 Perencanaan Bisnis 

Di dalam setiap usaha terdapat tingkat ketidakpastian yang cukup 

tinggi, oleh karena itu perencanaan bisnis diperlukan agar usaha yang 

direncanakan dapat tumbuh dan berkembang secara lancer sehingga dapat 

menghasilkan profit seperti yang diharapkan.  

Perencanaan bisnis merupakan suatu perencanaan yang spesifik 

dan digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Didalam 

perencanaan bisnis akan dibahas posisi, arah tujuan, karakteristik usaha, 

prospek pengembangan serta cara pencapaian keberhasilan usaha yang 

akan dijalankan. 

Perencanaan bisnis ini juga harus memuat alasan-alasan yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan. Perencanaan bisnis antara lain 

mencakup tentang: ringkasan eksekutif, produk serta jasa yang akan 

ditawarkan, rencana pemasaran(analisa pasar, analisa keunggulan 

bersaing, strategi pemasaran, kondisi pasar dan persaingan), analisa 

perilaku konsumen dan strategi keuangan. 
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1. Cara Masuk Dunia Usaha 

Ada beberapa cara untuk memasuki sebuah usaha, antara lain 

(Indung, 2004): 

1. Merintis usaha baru (Start Up), yaitu membentuk dan mendirikan 

usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi dan 

manajemen yang dirancang sendiri. Ada tiga bentuk usaha baru yang 

dapat dirintis: 

1. Perusahaan milik sendiri (Shole Propietorship), yaitu bentuk 

usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. 

2. Persekutuan (Partnership), yaitu bentuk kerjasama dua orang 

atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha 

bersama. 

3. Perusahaan berbadan hokum (Corporation), yaitu perusahaan 

yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal berupa 

saham. 

2. Membeli perusahaan orang lain (Buying), yaitu dengan membeli 

perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh 

orang lain dengan nama(Good Will) dan manajemen yang sudah ada. 

3. Kerjasama manajemen (Franchising), yaitu suatu bentuk kerjasama 

antara Entrepreneur(Franchisee) dengan perusahaan 

besar(Franchisor/ Parent Company) dengan mengadakan persetujuan 

jual-beli perihal monopoli untuk menyelenggarakan usaha/ waralaba. 

Kerjasama yang seperti ini biasanya dengan dukungan awal seperti 

pelatihan, rencana pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan 
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karyawan, pembukuan akuntansi, pengendalian kualitas dan sumber 

modal. 

2. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis merupakan sebuah sarana organisasi yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan utama dari suatu perencanaan strategi 

adalah untuk menetapkan langkah-langkah strategik ataupun taktik yang 

sebaiknya ditempuh untuk mencapai sasaran jangka pendek maupun tujuan 

dan visi jangka panjang perusahaan. Sebelum menetapkan dan menjalankan 

strategi hendaknya terlebih dahulu melakukan analisa SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threats) yaitu antara lain dengan melihat dan 

menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dimiliki 

perusahaan sendiri dan juga yang dimiliki oleh perusahaan pesaing.  

3. Proses Perencanaan Strategi 

Berikut adalah langkah yang harus ditempuh dalam proses 

perencanaan strategi: 

1. Penjabaran visi dan misi perusahaan berikut beserta kebijakan-

kebijakan dan tujuan serta sasaran-sasaran perusahaan. 

2. Analisa lingkungan eksternal, merupakan analisis untuk memahami 

kecenderungan pasar, dinamika kompetisi, dan lainnya; sehingga 

dapat dirumuskan faktor-faktor yang dapat menggambarkan peluang 

bisnis maupun ancaman yang diperkirakan akan dihadapi perusahaan 

pada masa yang akan datang. 

3. Analisa faktor internal yang dimiliki perusahaan, merupakan analisis 

terhadap sumber daya perusahaan, yang meliputi tenaga kerja, 

keuangan, aset-aset perusahaan, dan lainnya; untuk menemukan 
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faktor-faktor yang dapat menggambarkan kondisi kekuatan serta 

kelemahan perusahaan yang diperkirakan akan mendorong ataupun 

menghambat jalannya perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Formulasi, identifikasi dan seleksi dari strategi yang terbaik bagi 

perusahaan, yang sesuai dengan visi, misi serta kebijakan 

perusahaan. 

5. Penetapan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan strategi yang dipilih. 

6. Melakukan revisi kebijakan perusahaan, jika ada beberapa sumber 

daya perusahaan yang tidak dapat diperoleh atau jika resiko yang 

dihadapi perusahaan terlalu tinggi. 

4. SWOT Analysis 

Analisa SWOT adalah identifikasi beberapa faktor sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini berdasarkan pada logika untuk 

dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity), serta 

secara bersamaan dapat meminimalisasi kelemahan (Weakness) dan 

ancaman (Threats). Dalam analisis SWOT, perusahaan perlu menilai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan secara 

keseluruhan (Kotler dan Armstrong 2010:77-79). Dalam analisa SWOT 

terdapat dua faktor yang dipertimbangkan yaitu faktor internal(Strengths dan 

Weakness) dan faktor eksternal(Threats dan Opportunity). Berikut deskripsi 

masing-masing faktor SWOT: 

1. Strengths (S): Kemampuan internal yang dapat membantu 

perusahaan mencapai tujuan. 



58 

 

2. Weakness (W): Batasan internal yang mempengaruhi kemampuan 

perusahaan mencapai tujuan. 

3. Opportunities (O): Faktor eksternal yang mungkin dapat dieksploitasi 

untuk kepentingan perusahaan. 

4. Threats (T): Faktor eksternal yang mungkin bertentangan dengan 

kinerja perusahaan. 

 

 PELUANG EKSTERNAL  

KELEMAHAN 

INTERNAL 

3) Mendukung 

strategi 

Turnaraound 

1) Mendukung 

strategi 

Agresif KEKUATAN 

INTERNAL 4) Mendukung 

strategi 

Defensif 

2) Mendukung 

strategi 

Diversifikasi 

 ANCAMAN EKTERNAL  

 

Keterangan: 

 Kuadran 1: Situasi yang sangat menguntungkan, perusahaan memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang. 

Strategi yang harus diterapkan mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (Growth Oriented Strategy). 

 Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan 

masih memiliki kekuatan. Strategi yang diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang dengan dengan cara strategi diversifikasi produk atau pasar. 

Tabel 2.2: Analisa SWOT 



59 

 

 Kuadran 3: Perusahaan memiliki peluang yang sangat besar tetapi 

menghadapi kelemahan internal. Lebih memfokuskan strategi agar 

dapat meminimalkan problem internal untuk dapat merebut peluang 

pasar. 

 Kuadran 4: Situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

yang bersangkutan menghadapi berbagai ancaman serta kelemahan 

internal. 

Perusahan dapat menentukan strategi yang akan diambil berdasarkan 

SWOT perusahaan dengan menggunakan analisa ini. Ada empat jenis 

strategi yang kerap dapat digunakan melalui analisa SWOT, antrara lain SO 

(Strength-Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threats), 

dan WT (Weakness-Threats). Berikut penjelasan dari masing-masing strategi 

di atas (David, 2011): 

1. Strategi SO: strategi ini memanfaatkan kekuatan internal perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Contoh strategi SO 

adalah perusahaan memanfaatkan perkembangan tren pasar untuk 

memperoleh keuntungan. 

2. Strategi WO: strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. 

Contohnya, ada permintaan tinggi akan sebuah alat untuk 

mengendalikan kinerja perangkat elektronik dan keamanan suatu 

gedung (peluang), namun sebuah perusahaan konstruksi tidak 

mempunyai teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output 

tersebut (kelemahan). Maka solusi dalam strategi WO adalah dengan 
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melakukan joint venture dengan perusahaan lain yang memiliki 

kompetensi dalam bidang ini. 

3. Strategi ST: strategi ini menggunakan kekuatan sebuah perusahaan 

untuk menghindari atau meminimalisasi dampak ancaman eksternal. 

Sebagai contoh, adalah ketika Texas Instruments menggunakan 

lembaga hukum yang sangat bagus (kekuatan) untuk mendapatkan 

ganti rugi dan royalty yang nilainya hampir $700juta dari total 

Sembilan perusahaan Jepang dan Korea yang melanggar hak paten 

untuk sebuah chip semikonduktor (ancaman). 

4. Strategi WT: strategi ini merupakan sebuah taktik pertahanan yang 

diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari 

ancaman eksternal. Sebuah perusahaan yang menghadapi berbagai 

ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-benar berada 

dalam posisi yang membahayakan. Perusahaan ini biasanya harus 

berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan merger, penciutan, 

likuiditas, maupun menyatakan diri pailid atau bangkrut. 

Dalam menentukan strategi mana yang paling sesuai untuk 

diterapkan suatu perusahaan, maka dibutuhkan sebuah matriks SWOT. 

Untuk membentuk sebuah matriks SWOT biasanya dilakukan 8 langkah 

sebagai berikut (David, 2011:327-330): 

1. Buat daftar peluang eksternal utama perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman eksternal utama perusahaan. 

3. Buat daftar kekuatan internal utama perusahaan. 

4. Buat daftar kelemahan internal utama perusahaan. 
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5. Pasangkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat 

hasilnya pada sel strategi SO. 

6. Pasangkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat 

hasilnya pada sel strategi WO. 

7. Pasangkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat 

hasilnya pada sel strategi ST. 

8. Pasangkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat 

hasilnya pada sel strategi WT. 

                   

                            INTERNAL   

 

EKSTERNAL 

 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5-10 faktor kekuatan 

internal 

 

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan internal 

 

OPPORTUNITIES (O) 

Tentukan 5-10 faktor peluang 

eksternal 

 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang 

 

THREATS (T) 

Tentukan 5-10 faktor ancaman 

eksternal 

 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk menghindari ancaman 

 

5. PEST (Politic, Economy, Social, Technology) 

Dalam menjalankan kegiatan bisnis tentunya sebuah perusahaan 

perlu memperhatikan kondisi lingkungannya. Hal ini diperlukan agar bisnis 

dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berada di lingkungan sekitar. 

Beberapa hal tersebut antara lain faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi. 

Tabel 2.3: Matriks SWOT 
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Menurut Ireland (2013:35-44) lingkungan secara umum terdiri dari 

segmen yang terdapat di luar perusahaan. Meskipun memiliki tingkat 

pengaruh yang berbeda-beda, segmen lingkungan ini mempengaruhi seluruh 

industry dan perusahaan yang berkompetisi didalamnya. 

Segmen demografi dipengaruhi oleh ukuran populasi, struktur usaha, 

distribusi geografik, bauran etnis, dan distribusi pendapatan.  

Segmen politik atau legal adalah area dimana organisasi dan 

kelompok kepentingan untuk perhatian, sumber daya, dan pendapat dalam 

hukum dari regulasi dalam berinteraksi di suatu negara.  

Segmen ekonomi tentunya sangat menentukan prospek dari sebuah 

usaha yang akan dijalankan, apakah perusahaan tersebut berprospek atau 

tidak. 

Segmen sosial budaya merupakan nilai-nilai dan perilaku yang ada di 

dalam suatu budaya. 

Segmen teknologi mencakup institusi dan kegiatan yang melibatkan 

penciptaan pengetahuan baru dan mengubah pengetahuan tesebut menjadi 

keluaran baru, produk, proses, dan bahan baku. 

Segmen lingkungan fisik merujuk pada potensi dan perubahan nyata 

di lingkungan dan praktik bisnis yang merespons positif terhadap setiap 

perubahan tersebut. 

6. Five Forces Competition Model 

Perusahaan kerap menggunakan pendekatan five forces competition 

model untuk melakukan analisis terhadap struktur industri. Menurut Ireland, 

Hosskisson, dan Hitt (2013:47) The Five Forces Competition Model terdiri 
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dari: ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, 

ancaman produk pengganti, dan intensitas persaingan dalam industri. 

Mengidentifikasi pendatang baru merupakan hal yang penting, karena 

mereka dapat mengancam market share dari kompetitor yang telah ada. 

Salah satu alasan pendatang baru dapat menjadi ancaman adalah karena 

mereka membawa tambahan kapasitas produksi.  

Beberapa hambatan masuk bagi kompetitor yang dapat menjadi 

indicator adalah: skala ekonomi, diferensiasi produk, modal yang dibutuhkan, 

biaya pergantian, akses terhadap jalur distribusi, cost disadvantage 

independent of scale, dan kebijakan pemerintah.  

Meningkatkan harga dan mengurangi kualitas dair produk berpotensi 

bahwa pemasok tersebut menggunakan wewenang terhadap perusahaan 

untuk berkompetisi dalam industri. Jika perusahaan tidak dapat 

menanggulangi biaya yang meningkat akibat pemasok terhadap struktur 

biayanya sendiri, maka profitabilitas akan berkurang oleh aksi pemasok. 

Indikator yang menunjukkan bahwa kelompok supplier kuat adalah: 

1. Didominasi beberapa perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi. 

2. Produk pengganti yang memuaskan tidak tersedia di dalam industri 

tersebut. 

3. Perusahaan bukan merupakan konsumen yang signifikan bagi 

supplier. 

4. Produk supplier sangat penting pada kesuksesan di pasar. 

5. Keefektifan produk supplier menciptakan biaya perpindahan yang 

tinggi untuk perusahaan. 
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6. Kredibilitas meningkat ketika supplier memiliki sumber daya yang 

dibutuhkan dan menyediakan produk yang memiliki diferensiasi tinggi. 

Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan imbal hasil dari modal 

yang diinvestasikan. Pembeli ingin membeli produk pada harga yang 

serendah mungkin, titik dimana industri mendapatkan imbal hasil terendah 

dari modal yang diinvestasikan. Untuk mengurangi biaya, pembeli menawar 

untuk kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, dan harga yang 

lebih rendah. Hasilnya diperoleh dengan mendorong persaingan kompetisi di 

dalam industri. Indikator yang menunjukkan bahwa konsumen kuat adalah: 

1. Mereka membeli sebagian besar hasil produksi perusahaan. 

2. Penjualan dari produk yang dibeli memiliki porsi yang signifikan 

terhadap pendapatan tahunan penjual. 

3. Mereka dapat berpindah kepada produk lain, dengan biaya yang 

rendah atau bahkan tanpa biaya. 

4. Produk dari perusahaan tidak memiliki diferensiasi atau terlalu 

standard dan pembeli dapat meningkatkan kredibilitasnya terhadap 

perusahaan. 

Produk substitusi merupakan barang atau jasa dari luar perusahaan 

yang memberikan manfaat yang sama atau serupa seperti produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Secara umum, produk substitusi adalah 

ancaman yang kuat terhadap perusahaan ketika konsumen menghadapi 

beberapa pilihan, biaya perpindahan dan terlebih ketika harga produk 

substitusi lebih rendah atau kualitas dan performa yang dimiliki sama atau 

lebih baik dari produk yang berkompetisi. Indikator yang mempengaruhi 
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penilaian konsumen terhadap produk pengganti adalah: kualitas, layanan 

purna jual, dan lokasi. 

Persaingan dalam industri semakin meningkat terutama ketika 

perusahaan ditantang oleh aksi kompetitor atau ketika perusahaan 

menyadari peluang untuk meningkatkan posisi pasar. Dimensi umum dimana 

persaingan terjadi adalah dari segi harga, pelayanan, dan inovasi. Indikator 

yang paling berpengaruh untuk menunjukkan tingkat intensitas persaingan 

adalah: 

1. Pertumbuhan industri yang lambat. 

2. Adanya beberapa kompetitor sejenis. 

3. Biaya tetap/ biaya penyimpanan yang tinggi. 

4. Diferensiasi yang rendah/ rendahnya biaya perpindahan. 

5. Memerlukan strategi tingkat tinggi. 

6. Halangan keluar yang tinggi. 

7. Jenis Strategi Bisnis 

Berikut adalah beberapa contoh strategi bisnis yang dapat digunakan 

oleh perusahaan: 

1. Pertama di pasar (First to Market), merupakan strategi ofensif dimana 

perusahaan menjadi pioneer atau yang pertama dalam pasar yang 

akan dimasuki. Biasanya strategi ini dilakukan oleh perusahaan besar 

yang mampu melakukan inovasi secara terus-menerus. Strategi ini 

memerlukan biaya serta resiko yang tinggi, namun juga sangat 

potensial untuk mendapatkan hasil yang tinggi. 

2. Pengikut (Fast Follower and Overtaker), merupakan strategi dimana 

perusahaan memasuki pasar yang telah ada namun menggunakan 
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produk hasil inovas yang tidak sama dengan produk yang sudah ada 

di pasar. Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah waktu yang 

optimal untuk memperkenalkan produk dan kreasi (menemukan 

proses imitasi yang berbeda dan lebih baik dibandingkan produk 

pionir). Strategi ini memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan 

strategi First to Market. 

3. Minimalisasi biaya (Cost Minimalization), merupakan strategi untuk 

menekan biaya sehingga harga produk yang dijual lebih murah 

dibanding produk kompetitor. Strategi ini sangat efektif untuk barang-

barang yang di produksi atau diperjualbelikan dalam skala dan kuantiti 

besar.  

4. Pasar terbatas (Niche Market), merupakan strategi dimana 

perusahaan hanya melayani pasar tertentu. Strategi ini pada 

umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki spesialisasi 

tertentu dan keahlian yang khas di dalam pasar, konsumen, produk 

atau lini-lini lain dalam pemasaran. Strategi niche ini relatif lebih 

murah dan memiliki resiko yang lebih kecil, namun hanya valid untuk 

suatu periode tertentu karena niche market dapat hilang jika 

perusahaan terus berkembang atau jika evolusi tekhnologi telah dapat 

menghilangkan batas dari niche. 

 

 

 

 


